
HÁZIREND 
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont  

 
• A Sportközpontba belépés a recepción történik, a recepción első alkalommal a regisztrációs adatlap 

kitöltése, valamint lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatása szükséges a Sportközpont 
szolgáltatásinak igénybevételéhez. A Sportközpontba belépéssel a vendég a Házirend-ben 
foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A Házirend mindenkire vonatkozik, aki a Sportközpont 
ingatlanának területére belép, illetőleg ott tartózkodik. A Sportközpont a Házirend betartásának 
elősegítése érdekében a szükséges eszközökkel felléphet.   

• A Sportközpontba belépéskor a belépőnek igazolnia kell belépési jogosultságát a szolgáltatások 
igénybevételéhez. 

• A Sportközpont recepciósainak és kollégáinak munkaköri kötelességük ellenőrizni az Intézmény- és 
pályahasználat jogosultságát. Aki ezt megtagadja, annak megtilthatják a Sportközpontba belépést, 
a sportpálya használatát. 

• Alkalmi pályabérléskor a recepción előre, a pályahasználat előtt kell fizetni a bérleti díjat. 
Készpénzfizetésre nincs lehetőség, a bérleti díjat bankkártyával lehet fizetni. 

• Az I. kerületi lakcímkártyával, vagy érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkezők, saját 
testmozgásuk céljából térítésmentesen vehetik igénybe a futókört, a kültéri fitneszeszközöket, a 
pingpongasztalokat, az öntött gumiborítású multifunkciós pályát és a röplabda/tollaslabda pályát.  

• Az Intézményben edzés jellegű foglalkozás tartására kizárólag igazgatói engedéllyel, érvényes 
bérleti szerződéssel van lehetőség! 

• A tanítási időben testnevelési órára érkező diákok kizárólag testnevelő tanárral léphetnek be a 
Sportközpontba. Az edzés, testnevelési óra előtt, alatt és után a gyerekek edzői, testnevelő tanári 
felügyelet nélkül nem mehetnek a pályákra! Az edzésre, testnevelés órára érkező gyerekek csak a 
foglalkozás ideje alatt tartózkodhatnak a sportpályán. Az edzésre érkező, nem I. kerületi gyerekek 
és a pályabérlők, 20 perccel az edzés/bérlés előtt érkezhetnek és 20 perccel az edzés/pályabérlés 
után el kell hagyniuk a Sportközpontot. 

•  A foglalkozáson résztvevőkért a foglalkozást vezető edző, testnevelő tanár a felelős!  

• A dohányzás, elektromos cigaretta, dohányzást imitáló elektromos eszközök és nyílt láng 
használata a Sportközpont egész területén szigorúan tilos! 

• Tilos szemetelni, üveget, törékeny tárgyat és vágóeszközt vinni a pályákra és a lelátóra! A pályák, 
sporteszközök, lelátó nem rendeltetésszerű használatakor a létesítmény munkatársai a használatot 
megtagadhatják. 

• A Sportközpont területén okozott bármilyen szándékos rongálás teljeskörű kártérítési 
kötelezettséggel jár! 

• Kitiltást vonhat maga után a rendezvényeinken való trágár, sértő megnyilvánulás. 

• Kerékpár, roller elhelyezésre csak az arra kijelölt kerékpártároló helyen van lehetőség. Kerékpárt, 
rollert a sportpályákra és a sportpályák mellé bevinni tilos! Motort a Sportközpontba tilos bevinni! 

• Parkolás csak igazgatói engedéllyel, a kijelölt helyen lehetséges! 

• A sportpályákat, berendezési és felszerelési eszközöket mindenki saját felelősségére veheti 
igénybe, az esetleges balesetekért a Sportközpont felelősséget nem vállal. Az Intézmény területén 
lévő sportszereket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Tilos a labdarúgókapukra és hálókra 
felmászni! 



• A kültéri fitnesz erősítő gépeken 12 év alatti gyermek nem tartózkodhat! 12 év feletti kiskorúak 
csak felnőtt irányításával és felelősségére, edzés céljából, rendeltetésszerűen használhatják ezeket 
a sporteszközöket. 

• A sportszerek (kapuk) edzések utáni elpakolása az edző(k), testnevelő tanár(ok) feladata és 
felelőssége! Edzések és mérkőzések után az edző(k)nek kötelező az öltözők ellenőrzése!    

• A sportfoglalkozásokon résztvevő gyerekek kísérőire a Sportközpont Házirendje vonatkozik. 

• A Sportközpont területére behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!  

• A létesítmény a tevékenységnek megfelelő ruházatban látogatható, kérjük a fürdőruha mellőzését. 

• A Sportközpontban kép-és hangfelvételt csak igazgatói engedéllyel, a rendezvényekről kép- és 
hangfelvételt csak a rendezők beleegyezésével lehet készíteni.  

• A Sportközpont rendezvényein kép- és hangfelvételek készülhetnek, ezek a kerület újságjában, 
egyéb kiadványaiban megjelenhetnek. A rendezvényen való résztvevők ezt tudomásul veszik. 

• Tűz-, bombariadó, egyéb rendkívüli esemény esetén a Sportközpont alkalmazottainak utasításait 
kell követni. A kültéri sportpályákat villámveszély esetén a Sportközpont munkatársainak 
felszólítására haladéktalanul el kell hagyni. A szolgáltatás szüneteléséről kiadott Intézményvezetői 
döntés kizárólag a vendégek testi épségének megóvása érdekében történik. Áramszünet, 
áramkimaradás, vihar, villámtevékenység, szélsőséges időjárási körülmények és egyéb, vis major 
miatt bekövetkező vagy a Sportközpont érdekkörén kívül eső okból történő részleges vagy teljes 
szolgáltatás-szüneteltetésből eredően a Vendég a Sportközponttal szemben igényt (bérleti díj 
visszatérítés, egyéb kártérítés) nem támaszthat. 

• Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, a balesetek megelőzése, valamint a vendégek 
zavartalan kikapcsolódása érdekében TILOS: 

-  különnemű öltözőkbe, zuhanyzókba, mosdókba, mellékhelyiségekbe ott feltüntetettel ellenkező 
nemű vendégeknek bemenni, 

- a Sportközpont területén szórólapot osztani, illetve elhelyezni (az Intézményvezető engedélye 
nélkül), 

- a vendég által hozott hajszárítót használni, 
- a Sportközpont területére állatot bevinni, kivételt képez az őrkutya, 
- alkoholos, kábítószeres befolyásoltság, 
- a Sportközpontban ügynöki, politikai tevékenységet folytatni, 
- a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni, például: 

- obszcén, trágár megjegyzések kinyilvánítása 
- fizikális bántalmazás 
- faji, etnikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatt gyűlöletkeltés, 
- szexuális indíttatású testi érintkezés, 
- továbbá minden olyan magatartásforma, mely utaló lehet szexuális kapcsolat létesítésére, és 
alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. 
 

• A Sportközpontot nem látogathatja, aki: 

- kábítószer, alkohol, bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll, vagy a sporteseményt viselkedésével 
zavarja;  

- korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van;  
- szándékosan kárt okoz;  
- a Sportközpont vezetője által a létesítmény használatától eltiltott. 

 

 Az Intézményvezető kitilthatja a Sportközpontból azon személyeket, akiknek a Sportközpont 
területén tanúsított magatartása kirívóan közösségellenes, másokban megbotránkoztatást, 



riadalmat kelthet, és amellyel kapcsolatosan panaszos bejelentés érkezik, vagy a Sportközpont 
kénytelen rendőrségi kiszállást kérni, illetve rendőrségi feljelentést tenni. Minden további 
intézkedés mellőzésével, haladéktalanul kitiltható a Sportközpontból azon személy, akinek 
magatartása fizikai erőszakot vagy bármilyen szexuális jellegű cselekményt valósít meg. A kitiltás 
határozott időre vagy véglegesen is alkalmazható. 
 
VÁSÁRLÓK KÖNYVE 
 
A vásárlók könyve a Sportközpontban a Recepción áll a vendégek rendelkezésére.  
A Sportközpont intézményvezetője köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok 
szerint kivizsgálni, illetőleg annak alapján intézkedni.  
 
ÉRTÉKŐRZÉS 
 
A talált tárgyak leadása a Főépületben található Pihenő helyiségben, a „Talált tárgyak” 
naplóbejegyzés mellett történik. A talált tárgyakat 90 napig őrizzük meg. 
 

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont területén edzés jellegű, szervezett csoportos 
sportfoglalkozások, céges sport- és egyéb rendezvények csak igazgatói engedéllyel, érvényes bérleti 
szerződéssel tarthatók! 
  
 

A SPORTKÖZPONT TERÜLETÉRE VALÓ BELÉPÉSSEL ÖN EGYBEN ELFOGADJA HÁZIRENDÜNKET! 
 
 

A sportlétesítmény használatára vonatkozó kiegészítő szabályok 
 

Füves labdarúgópálya  
• A pálya igénybevételekor az üzemeltető képviselőjének utasításait be kell tartani.  
• A pályán fém stoplis és műanyag stoplis cipő használata tilos! 
• A labdarúgó kapuk elpakolása az arra kijelölt helyre a foglalkozást követően kötelező! 
• A labdarúgó kapukat kizárólag lerögzítve lehet használni!  

 
Műfüves labdarúgópálya 

• A műfüves pályát csak érvényes szerződéssel rendelkezők, illetve alkalmi bérlők a bérleti díj 
kiegyenlítése után használhatják. Minden más esetben igazgatói engedély szükséges! 

• A műfüves pályát csak arra alkalmas, letisztított cipőben, rendeltetésszerűen szabad használni, 
fém stoplis és műanyag stoplis cipő használata tilos! 

• A műfüves pályára felvitt kapuk visszapakolása a kijelölt helyre kötelező!  
 

Futópálya  
• A futópályán edzés jellegű foglalkozás tartására csak igazgatói engedéllyel, érvényes bérleti 

szerződéssel van lehetőség! 
• A futópályát csak sima talpú sportcipőben lehet használni, szöges cipő és stoplis cipő használata 

tilos!  
• A futópálya kizárólag futásra, gyaloglásra és az atlétikai edzések gyakorlataira használható. 
• A futópályán tilos a kerékpározás, görkorcsolyázás, rollerezés, gördeszkázás, kismotorozás! 

Nordic walking bot csak gumivéggel használható!  



• A futópályán a kötelező haladási irány az óramutató járásával ellentétes, kérjük ennek 
betartását!  

 
Teniszpálya 

• A teniszpályák előre egyeztetett időpontban használhatók. 
• A teniszpályára csak teniszcipőben lehet felmenni. 
• A játékidő 55 perc, utána kérjük pályalehúzóval a pálya rendbetételét!  

 
Multifunkciós pálya (öntött gumipálya) 

• A multifunkcióspályát (gumipályát) csak sima talpú sportcipőben lehet használni! Bármilyen 
stoplis, szöges cipő használata tilos! 
 

Asztalitenisz - Pavilon 
 A pavilonban és a körülötte lévő gyepen focizni, labdázni tilos! 
 A pingpongasztalok elmozdítása, összecsukása tilos! 
 A pavilon üvegtábláinak mozgatását kizárólag a Sportközpont munkatársai végezhetik! A 

pavilon beton asztalait, padjait tilos elmozdítani! 
 

        Röplabda, tollaslabda pálya 
 A pályán labdarúgás jellegű sporttevékenység nem folytatható, kizárólag röp- és 

tollaslabdázásra van lehetőség! 
 

 Parkettás terem 
 Az épületbe csak a foglalkozást vezető jelenlétében lehet bemenni, a helyiségek (terem, 

öltözők, mellékhelyiségek) rendeltetésszerű használatáért a foglalkozást vezető a felelős! 
 Az épület termében étel, ital fogyasztása tilos! 
 A parkettás terem bérlésére az igazgató adhat engedélyt. 
 
 

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont nyitvatartása 
 

április 1.-től október 31.-ig:  hétfő - péntek: 06:30 - 22:30  
szombat - vasárnap:  08:00 - 20:00 

november 1.-től március 31.-ig: hétfő - péntek: 06:30 - 22:30  
szombat - vasárnap:  09:00 - 21:00 

 
A Sportközpont Hárirendje, Adatvédelmi tájékoztatója a recepción megtekinthető, továbbá letölthető 
a Sportközpont web oldalán: https://budavargmsz.hu/onalloan-mukodo-intezmenyek/czako-utcai-
sport-es-szabadidokozpont/ 
A Sportközpont Adatvédelmi Szabályzata az irodában megtekinthető. 

 
 
 
 


